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قانون احملكمة الدستورية العليا
رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطني

بعــد االطــالع علــى القانــون األساســي املعــدل لســنة 2003 
ــون أصــول  ــى قان ــه، وعل ــادة )41( من ــه، والســيما امل وتعديالت
احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم )2( لســنة 2001م، وعلــى 
قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م، وعلــى 
2003م،  لســنة   )1( رقــم  النظاميــة  احملاكــم  رســوم  قانــون 
وعلــى مشــروع القانــون املقــدم مــن مجلــس الــوزراء، وبنــاًء 
علــى مــا أقــره املجلــس التشــريعي يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 
2005/12/27م، وبعــد مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى 
مالحظــات رئيــس دولــة فلســطني بتاريــخ 2006/2/13م،  
وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:
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الباب األول
تشـكيل احملكمــة
الفصل األول
أحـكام عامــة

مادة )1(
مســتقلة 	-  قضائيــة  هيئــة  العليــا  الدســتورية  احملكمــة 

قائمــة بذاتهــا، تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة والذمــة 
املوازنــة  علــى  خــاص  كبنــد  وتــدرج  املســتقلة،  املاليــة 

للدولــة1. العامــة 
ــة أن 	-  ــة القــدس، وللمحكم ــة يف مدين ــر احملكم ــون مق يك

تتخــذ لهــا مقــراً مؤقتــاً يف مدينــة رام اهلل ويف مدينــة 
غــزة حســب مقتضــى احلــال.

مادة )2(2
يعــني رئيــس احملكمــة واألعضــاء ملــدة ســت ســنوات غيــر 	- 

قابلــة للتجديــد، مــع مراعــاة اآلتــي3:
 أ . تشــكل احملكمــة مــن رئيــس، ونائــب لــه، وعــدد ال يقــل عــن 

ســبعة قضــاة. 
1- عدلــت مبوجــب املــادة )3( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 

2022/7/24م. بتاريــخ   )27( ممتــاز  العــدد  الوقائــع  يف  املنشــور 
2- عدلــت مبوجــب املــادة )3( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. املنشــور 

يف الوقائــع العــدد )137( بتاريخ 2017/10/15م.
3-عدلــت مبوجــب املــادة )2( مــن القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2019م. املنشــور 

يف الوقائــع العــدد )153( بتاريــخ 2019/3/26م.
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ب . يعــني ثالثــة أعضــاء يف احملكمــة كل ســنتني ابتــداًء مــن 
2017/6/1م.  تاريــخ 

ج. يف حالــة انتهــاء خدمــة رئيــس احملكمــة أو نائبــه أو أي مــن 
أعضائهــا ألي مــن األســباب الــواردة يف الفقــرة )1( مــن 
املــادة )21( مــن هــذا القانــون باســتثناء اإلحالــة للتقاعــد 
ــداًل  ــني عضــًوا ب ــم تعي ــرة الســت ســنوات، يت ــاء فت بانته

منــه وفًقــا ألحــكام هــذا القانــون4.
إذا غــاب الرئيــس أو وجــد مانــع لديــه، ينــوب عنــه نائــب 	- 

الرئيــس، ويف حــال غيابهمــا ينــوب عنهمــا العضــو األقــدم 
ينــوب  األقدميــة  التســاوي يف  حــال  يف احملكمــة، ويف 

عنهمــا العضــو األكبــر ســناً. 
ال يجــوز انتــداب العضــو أو إعارتــه أو تكليفــه بالعمــل 	- 

لــدى أي جهــة طيلــة مــدة عضويتــه يف احملكمــة. 
تنعقــد هيئــة احملكمــة مــن رئيــس وســتة قضــاة علــى 	- 

باألغلبيــة. قراراتهــا  وتصــدر  األقــل، 

مادة )3(5
ملغاه

4- عدلــت مبوجــب املــادة )2( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 
2022/7/24م. بتاريــخ   )27( العــدد ممتــاز  الوقائــع  املنشــور يف 

5- اُلغيــت مبوجــب املــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. املنشــور 
يف الوقائــع العــدد )137( بتاريخ 2017/10/15م.
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مادة )4(6
فيــه  تتوافــر  أن  باحملكمــة  عضــًوا  يعــني  فيمــن   يشــترط 
الشــروط العامــة الالزمــة لتولــي القضــاء طبًقــا ألحــكام 
قانــون الســلطة القضائيــة النافــذ، علــى أال يقــل عمــره 

عــن )40( عاًمــا، ويكــون مــن بــني الفئــات اآلتيــة:
أعضــاء احملكمــة العليــا/ محكمــة النقــض أو احملكمــة 	- 

اإلداريــة العليــا احلاليــون والســابقون ممــن أمضــوا يف 
ــل. ــى األق ــالث ســنوات عل ــم ث وظائفه

قضــاة محكمــة االســتئناف أو احملكمــة اإلدارية احلاليون 	- 
ممــن أمضــوا يف وظائفهــم ســبع ســنوات علــى األقل.

باجلامعــات 	-  الســابقون  أو  احلاليــون  القانــون  أســاتذة 
الفلســطينية أو اجلامعــات املعتــرف بهــا يف فلســطني 
ثــالث ســنوات علــى  ممــن أمضــوا يف وظيفــة أســتاذ 
األقــل، أو أســتاذ مشــارك أمضــى ســت ســنوات علــى 
األقــل، أو أســتاذ مســاعد أمضــى تســع ســنوات علــى 

األقــل.
احملامــون الذيــن مارســوا مهنــة احملامــاة مــدة ال تقــل عــن 	- 

عشــرين سنة. 
أعضــاء النيابــة العامــة أو النيابــة اإلداريــة ممــن أمضــوا 	- 

يف وظيفــة ال تقــل عــن درجــة رئيــس نيابــة مــدة خمــس 
عشــرة ســنة علــى األقــل.

6- عدلــت مبوجــب املــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 
2022/7/24م. بتاريــخ   )27( العــدد ممتــاز  الوقائــع  املنشــور يف 
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مادة )5(
يتــم التشــكيل األول للمحكمــة بتعيــني رئيــس احملكمــة 	- 

وقضاتهــا بقــرار مــن رئيــس دولــة فلســطني، بالتشــاور 
مــع مجلــس القضــاء األعلــى ووزيــر العــدل.

يعــني رئيــس وقضــاة احملكمــة بقــرار مــن رئيــس دولــة 	- 
العامــة  اجلمعيــة  مــن  تنســيب  علــى  بنــاء  فلســطني 

العليــا.  الدســتورية  للمحكمــة 

مادة )6(
ال يجــوز لعضــو احملكمــة أن يتولــى أي وظيفــة أخــرى، أو 	- 

أن ميــارس نشــاطاً جتاريــاً أو سياســياً أو حزبيــاً، وإذا 
كان منتميــاً إلــى حــزب، فعليــه االســتقالة قبــل حلــف 

ــة. اليمــني القانوني
اســتثناًء ممــا ورد يف الفقــرة )	( مــن هــذه املــادة، يجــوز 	- 

ألعضــاء احملكمــة، خــارج أوقــات الــدوام الرســمية، ومبــا 
ال يتعــارض أو يتناقــض مــع الوظيفــة أو مقتضياتهــا، 
مــن  بــإذن  العليــا  املعاهــد  أو  التدريــس يف اجلامعــات 

ــة7. ــة العام ــده اجلمعي ــا لنظــام تع ــة وفًق ــس احملكم رئي

7 - عدلــت مبوجــب املــادة )5( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 
2022/7/24م. العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ  الوقائــع  املنشــور يف 
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مادة )7(8
ونائبــه  احملكمــة  رئيــس  يــؤدي  أعمالهــم،  مباشــرة  قبــل 
ــة بحضــور أي  ــة اليمــني التالي وأعضاؤهــا أمــام رئيــس الدول
مــن رئيســي املجلــس التشــريعي ومجلــس القضــاء األعلــى: 
"أقســم بــاهلل العظيــم أن أحتــرم الدســتور والقانــون وأن أحكــم 

بالعــدل".

8- عدلــت مبوجــب املــادة )6( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 
2022/7/24م. بتاريــخ   )27( العــدد ممتــاز  الوقائــع  يف  املنشــور 
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الفصل الثاني
اجلمعية العامة للمحكمة

مادة )8(
تؤلــف اجلمعيــة العامــة للمحكمــة مــن جميــع أعضائهــا، 	- 

وتختــص باإلضافــة إلــى مــا نــص عليــه يف هــذا القانــون 
بوضــع نظــام داخلــي يوضــح كيفيــة النظــر يف املســائل 
واخلبــرة  الكفــاءة  ومعاييــر  احملكمــة  بنظــام  املتعلقــة 
الالزمــة يف قضاتهــا وأمورهــا الداخليــة وتوزيــع األعمــال 
بــني أعضائهــا وجميــع الشــؤون اخلاصــة بهــم. كمــا يجــب 
استشــارتها يف مشــاريع القوانــني املتعلقــة باحملكمــة قبــل 
إحالتهــا إلــى املجلــس التشــريعي علــى أن تبــدي رأيهــا 
تلــك  تســلمها  تاريــخ  مــن  شــهر  خــالل  خطيــاً  بذلــك 

املشــاريع. 
يجــوز للجمعيــة العامــة أن تفــوض رئيــس احملكمــة أو 	- 

جلنــة مــن أعضائهــا يف بعــض مــن اختصاصاتهــا بقــرار 
ــة.  ــة املطلق يتخــذ باألغلبي

مادة )9(9
تتولــى اجلمعيــة العامــة للمحكمة مباشــرة كافة االختصاصات 
املقــررة لهــا وفــق مــا ورد يف أحــكام هــذا القــرار بقانــون 

ــا. ــة بأعضائه ــة املتعلق واألنظم
9-  عدلــت مبوجــب املــادة )6( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. 

2017/10/15م. بتاريــخ   )137( العــدد  الوقائــع  يف  املنشــور 
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مادة )10(
جتتمــع اجلمعيــة العامــة بدعــوة مــن رئيــس احملكمــة أو 	- 

بنــاء علــى طلــب ثلــث عــدد أعضائهــا، وال يكــون انعقادهــا 
صحيحــاً إال بحضــور أغلبيــة األعضــاء، ويــرأس اجلمعية 

رئيــس احملكمــة أو مــن يقــوم مقامــه. 
املطلقــة 	-  باألغلبيــة  قراراتهــا  العامــة  اجلمعيــة  تصــدر 

يرجــح  تســاوت األصــوات  وإذا  ألصــوات احلاضريــن، 
ــم يكــن  ــه الرئيــس مــا ل رأي اجلانــب احلاضــر الــذي من

التصويــت ســراً فيعتبــر االقتــراح مرفوضــاً.
تثبــت محاضــر أعمــال اجلمعيــة العامــة يف ســجل يوقعــه 	- 

رئيــس احملكمــة وأمــني ســر اجلمعيــة العامــة.

مادة )11(
تؤلــف بقــرار مــن اجلمعيــة العامــة باألغلبيــة املطلقــة 	- 

جلنــة وقتيــة برئاســة رئيــس احملكمــة وعضويــة اثنــني أو 
أكثــر مــن األعضــاء تتولــى اختصاصــات اجلمعيــة العامــة 
يف املســائل العاجلــة أثنــاء العطلــة القضائيــة يف احملكمــة 

ومــا تســنده إليــه اجلمعيــة العامــة مــن أعمــال أخــرى.
يجــب عــرض القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة الوقتيــة 	- 

أثنــاء العطلــة القضائيــة علــى اجلمعيــة العامــة يف أول 
اجتمــاع لهــا وإال زال مــا كان لهــا مــن أثــر قانونــي، وإذا 
ولــم  العامــة  اجلمعيــة  علــى  القــرارات  هــذه  عرضــت 
أثــر  مــن  لهــا  مــا كان  املطلقــة، زال  باألغلبيــة  تقرهــا 

قانونــي.
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الفصل الثالث
حقوق األعضاء وواجباتهم

مادة )12(10
أعضــاء احملكمــة مســتقلون وغيــر قابلــني للعــزل إال وفًقــا 
ألحــكام القانــون، وتنظــم األحــكام املتعلقــة بواجباتهــم 
ال  مبــا  القضائيــة،  الســلطة  لقانــون  وفًقــا  وحقوقهــم 
واختصاصــات احملكمــة. واســتقالل  كيــان  مــع  يتعــارض 

مادة )13( 11
يتقاضــى رئيــس وأعضــاء احملكمــة الرواتــب والعــالوات 	- 

ــرار  ــذا الق ــاً للجــدول امللحــق به ــدالت احملــددة وفق والب
ــون، وذلــك منــذ صــدور قــرار التعيــني. بقان

 حتتســب العــالوة الدوريــة الســنوية عــن كل ســنة خدمــة 	- 
ســنوات  وحتتســب  احملكمــة،  يف  التعيــني  تاريــخ  مــن 
اخلدمــة الســابقة يف أي وظيفــة قضائيــة نظاميــة أو 
قــل  وإذا  فقــط،  التقاعــد  لغايــات  أخــرى  وظيفــة  أي 
الراتــب اإلجمالــي لقضــاة احملكمــة املعينــني مــن احملاكــم 
لقاضــي  احملــدد  اإلجمالــي  الراتــب  عــن  النظاميــة 

األعلــى.    بالراتــب  فيحتفــظ  احملكمــة، 
 تعــد اجلمعيــة العامــة للمحكمــة نظاًما يحــدد االمتيازات 	- 

10-  عدلــت مبوجــب املــادة )7( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.

11- عدلــت مبوجــب املــادة )7( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. 
2017/10/15م. بتاريــخ   )137( العــدد  الوقائــع  يف  املنشــور 
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لرئيــس احملكمــة ونائبــه وأعضائهــا، ويصــدر مــن رئيــس 
الدولة12.

مادة )14( 13
يســتحق رئيــس احملكمــة ونائبــه وأعضائهــا أو ورثتهــم 	- 

حــال تقاعدهــم راتًبــا تقاعدًيــا بواقــع )%12.5( عــن 
كل ســنة قضاهــا يف اخلدمــة، مبــا ال يقــل عــن )50%( 
وال يزيــد علــى )%70( مــن إجمالــي الراتــب، ومبــا ال 
يجحــف بحقــوق القضــاة وأعضــاء النيابــة الســابقني14.     

 تنطبــق أحــكام الفقــرة )	( مــن هــذه املــادة علــى رئيــس 	- 
احملكمــة ونائبــه وقضاتهــا يف حالــة قبــول االســتقالة 
واملصادقــة عليهــا، شــريطة توفــر مــدة خدمــة يف احملكمة 

ال تقــل عــن ثــالث ســنوات15.      
ال يجــوز لرئيــس احملكمــة ونائبــه وأعضائهــا اجلمــع بــني 	- 

الراتــب الشــهري أو أي راتــب تقاعــدي آخــر مــن اخلزينــة 
العامة16.     

الراتــب 	-  توزيــع  يتــم  احملكمــة  قاضــي  وفــاة  حــال  يف 
12-  عدلــت مبوجــب املــادة )8( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 

املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
13-  عدلــت مبوجــب املــادة )8( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. 

2017/10/15م. بتاريــخ   )137( العــدد  الوقائــع  املنشــور يف 
14- عدلــت مبوجــب املــادة )9( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 

املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
15- عدلــت مبوجــب املــادة )9( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 

املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
16 - عدلــت مبوجــب املــادة )9( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 

املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
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التقاعــدي حســب اجلــدول امللحــق بقانــون التقاعــد العــام 
النافــذ.   

واملســتحقات 	-  الرواتــب  كافــة  العامــة  تتحمــل اخلزينــة 
وأعضائهــا. ونائبــه  احملكمــة  برئيــس  املتعلقــة  التقاعديــة 

مادة )15(17
ملغاة

مادة )16(18
إذا نســب إلــى أحــد أعضــاء احملكمــة أمــر مــن شــأنه 	- 

أو  املتعمــد  اإلخــالل  أو  االعتبــار  أو  بالثقــة  املســاس 
اجلســيم بواجبــات أو مقتضيــات وظيفتــه، ينتــدب رئيــس 
احملكمــة أحــد أعضائهــا للتحقيــق معــه، ويعتبــر العضــو 
احملــال للتحقيــق يف إجــازة حتميــة مبرتــب كامــل مــن 

تاريــخ هــذا القــرار.
يعــرض التحقيــق بعــد انتهائــه علــى هيئــة تأديبيــة، تتألــف 	- 

مــن ثالثــة قضــاة ليــس مــن بينهــم القاضــي احملقــق، وبعد 
ــة  ــاع القاضــي، تصــدر الهيئ ــق ودف ســماع العضــو احملق
إلــى  بإحالتــه  أو  بالبــراءة  املطلقــة  باألغلبيــة  حكمهــا 
التقاعــد مــن تاريــخ صــدور احلكــم، مــع عــدم اإلخــالل 

بــأي عقوبــة أخــرى منصــوص عليهــا يف القانــون.
17 - أُلغيــت مبوجــب املــادة )9( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. 

2017/10/15م. بتاريــخ   )137( العــدد  الوقائــع  املنشــور يف 
18- عدلــت مبوجــب املــادة )10( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 

املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
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يكــون احلكــم الصــادر وفًقــا للفقــرة )	( مــن هــذه املــادة 	- 
قابــاًل للطعــن خــالل خمســة عشــر يوًمــا مــن تاريــخ اليــوم 
ــف  ــة اســتئنافية تتأل ــة تأديبي ــي لصــدوره أمــام هيئ التال
مــن ثالثــة أعضــاء مــن قضــاة احملكمــة، ويكــون حكمهــا 

نهائًيــا غيــر قابــل للطعــن. 

مادة )17(
القبــض 	-  يجــوز  ال  باجلنايــة  التلبــس  حــاالت  غيــر  يف 

علــى عضــو احملكمــة أو توقيفــه أو اتخــاذ أيــة إجــراءات 
جزائيــة ضــده إال بعــد إذن مــن رئيــس احملكمــة. 

ــد 	-  ــام عن ــب الع ــى النائ ــة عل ــس باجلناي ويف حــاالت التلب
القبــض علــى عضــو احملكمــة أن يرفــع األمــر إلــى رئيــس 
احملكمــة خــالل أربــع وعشــرين ســاعة التاليــة للقبــض 
عليــه، وعلــى اللجنــة الوقتيــة باحملكمــة أن تقــرر بعــد 
ســماع أقــوال العضــو إمــا اإلفــراج عنــه بكفالــة أو بغيــر 
كفالــة وإمــا اســتمرار توقيفــه للمــدة التــي تقررهــا ولهــا 

متديــد هــذه املــدة.
يجــري توقيــف عضــو احملكمــة وتنفيــذ العقوبــة املقيــدة 	- 

للحريــة عليــه يف مــكان مســتقل عــن األماكــن املخصصــة 
للســجناء اآلخريــن.
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مادة )18(
ــة باحملكمــة بالنظــر يف توقيــف عضــو  ــة الوقتي تختــص اللجن
ــم يكــن األمــر منظــوراً أمــام  احملكمــة وجتديــد توقيفــه، مــا ل
احملاكــم اجلزائيــة املختصــة بنظــر الدعــوى، فتختــص هــي 

ــك. بذل

مادة )19(
يترتــب علــى توقيــف عضــو احملكمــة وقفــه مباشــرة عــن أعمال 
وظيفتــه مــدة توقيفــه، ويجــوز لرئيــس احملكمــة أن يأمــر بوقف 
العضــو عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه أثنــاء إجــراءات التحقيــق 
عــن جرميــة منســوب إليــه ارتكابهــا، وتطبــق يف هــذه احلالــة 

األحــكام املنصــوص عليهــا يف املــادة )16( مــن هــذا القانــون.

مادة )20(
ال تقــام الدعــوى اجلزائيــة علــى عضــو احملكمــة إال بــإذن مــن 
رئيــس احملكمــة والــذي لــه أن يحــدد احملكمــة التــي تنظــر 
املكانــي  االختصــاص  قواعــد  عــن  النظــر  بغــض  الدعــوى 

املقــررة يف القانــون.

مادة )21(
مــن 	-  أي  يف  احملكمــة  وأعضــاء  رئيــس  خدمــة  تنتهــي 

اآلتيــة19: احلــاالت 
19- عدلــت مبوجــب املــادة )10( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. 

املنشــور يف الوقائــع العــدد )137( بتاريــخ 2017/10/15م.
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 أ. اإلحالــة للتقاعــد بانتهــاء فتــرة الســت ســنوات احملــددة 
يف هــذا القــرار بقانــون. 

ب. االستقالة.  
ج. فقدان األهلية.

 د.الوفاة. 
مهــام  أداء  عــن  األســباب  مــن  ســبب  ألي  العجــز  هـــ. 

. وظيفتــه
 و. إذا أديــن بجرميــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة بحكــم 

قطعــي، ولــو رد إليــه اعتبــاره.
 ز. العزل من اخلدمة وفقاً للقانون.     

باســتثناء حالــة الوفــاة، يف حــال توافــر أي مــن احلــاالت 	- 
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )	( مــن هــذه املــادة، يتــم 
ــاء خدمــة عضــو احملكمــة بقــرار يصــدر مــن رئيــس  إنه

ــة العامــة20.  ــى تنســيب مــن اجلمعي ــاًء عل ــة، بن الدول

20- عدلــت مبوجــب املــادة )11( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
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مادة )22(21
باســتثناء حالــة العــزل وفقًــا ألحــكام القانــون، ال يترتــب علــى 
انتهــاء خدمــة عضــو احملكمــة ألي ســبب آخــر ســقوط حقــه 
يف الراتــب التقاعــدي، وفًقــا ألحــكام املــادة )14( مــن هــذا 

ــون. القان
مادة )23(

ال يجــوز لعضــو احملكمــة أن يتغيــب أو ينقطــع عــن عملــه 	- 
بغيــر عــذر وإخطــار رئيــس احملكمــة.

مــدة 	-  عملــه  عــن  انقطــع  إذا  مســتقياًل  العضــو  يعتبــر 
خمســة عشــر يومــاً متصلــة دون عــذر تقبلــه اجلمعيــة 
العامــة، ولــو كان بعــد انتهــاء مــدة إجازتــه، أو مــدة ثالثــني 

ــام22. ــة خــالل الع ــاً منفصل يوم
تعتبــر اســتقالة العضــو مقبولــة بعــد أســبوعني مــن تاريــخ 	- 

ــن  ــرار م ــا ق ــة، ويصــدر بقبوله ــس احملكم ــا لرئي تقدميه
رئيــس دولــة فلســطني اعتبــاراً مــن تاريــخ تقدميهــا.

21- عدلــت مبوجــب املــادة )12( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.

22- عدلــت مبوجــب املــادة )11( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد )137( بتاريــخ 2017/10/15م.
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الباب الثاني
االختصاصات واإلجراءات

الفصل األول
االختصاصات

مادة )24(
تختص احملكمة دون غيرها مبا يلي:

الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة.	- 
 أ. تفسير نصوص القانون األساسي23. 	- 

ب. تفســير نصــوص التشــريعات، مبــا يشــمل القوانــني 
ــون  ــرارات بقان ــس التشــريعي والق ــا املجل ــي يقره الت
خالًفــا  أثــارت  إذا  الدولــة  رئيــس  يصدرهــا  التــي 
يقتضــي  مــا  األهميــة  مــن  لهــا  وكان  التطبيــق،  يف 

تفســيرها24.  
 ج. الفصل يف تنازع االختصاص بني السلطات.25

23- عدلــت مبوجــب املــادة )12( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد )137( بتاريــخ 2017/10/15م.

ــم )32( لســنة 2022م.  ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة )13( م ــت مبوجــب امل 24- عدل
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.

25- عدلــت مبوجــب املــادة )12( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد )137( بتاريــخ 2017/10/15م.
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الفصــل يف تنــازع االختصــاص مــا بني اجلهــات القضائية 	- 
اإلداريــة ذات االختصــاص  وبــني اجلهــات  بينهــا  ومــا 

ــي26. القضائ
الفصــل يف النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــني 	- 

نهائيــني متناقضــني صــادر أحدهمــا مــن أي جهــة مــن 
جهــات القضــاء أو جهــة إداريــة ذات اختصــاص قضائــي 

ــا27.  ــة أخــرى منه ــن جه واآلخــر م
البــت يف الطعــن بفقــدان رئيــس دولــة فلســطني األهليــة 	- 

القانونيــة وفقــاً ألحــكام البنــد )	/ج( مــن املــادة )37( 
مــن القانــون األساســي املعــدل لســنة  	00	م، ويعتبــر 
قرارهــا نافــذاً مــن تاريــخ مصادقــة املجلــس التشــريعي 

ــه.  ــي عــدد أعضائ ــة ثلث ــه بأغلبي علي

26- عدلــت مبوجــب املــادة )13( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.

ــون رقــم )32( لســنة 2022م.  27 - عدلــت مبوجــب املــادة )13( مــن القــرار بقان
ــخ 2022/7/24م. ــاز )27( بتاري ــدد ممت ــع الع املنشــور يف الوقائ
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مادة )25(28
باالختصاصــات 	-  القيــام  ســبيل  يف  للمحكمــة  يكــون 

املنصــوص عليهــا يف املــادة )24( مــن القانــون األصلــي، 
ممارســة كافــة الصالحيــات يف النظــر واحلكــم بعــدم 
دســتورية أي نــص يف قانــون أو مرســوم أو الئحــة أو 
نظــام، يعــرض لهــا مبناســبة ممارســة اختصاصاتهــا، 
اتبــاع  بعــد  وذلــك  عليهــا،  املطــروح  بالنــزاع  ويتصــل 
الدســتورية. الدعــاوى  لتحضيــر  املقــررة  اإلجــراءات 

 عنــد احلكــم بعــدم دســتورية أي قانــون أو مرســوم أو 	- 
الئحــة أو نظــام، علــى الســلطة التشــريعية أو اجلهــة ذات 
االختصــاص تعديــل ذلــك القانــون أو املرســوم أو الالئحة 

أو النظــام مبــا يتفــق وأحــكام القانــون األساســي.  
عنــد احلكــم بعــدم دســتورية أي قانــون أو مرســوم أو 	- 

الئحــة أو نظــام يعتبــر محظــور التطبيــق، وعلــى اجلهــة 
التــي قامــت بــه تصويــب الوضــع وفقــاً ألحــكام القانــون 

األساســي.

28 - عدلــت مبوجــب املــادة )13( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد )137( بتاريــخ 2017/10/15م.
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الفصل الثاني
اإلجراءات

مادة )26(
فيمــا عــدا مــا نــص عليــه يف هــذا الفصــل، تســري علــى 
قــرارات اإلحالــة والدعــاوى والطلبــات )التــي تقــدم للمحكمــة( 
املدنيــة  احملاكمــات  أصــول  قانــون  يف  املقــررة  األحــكام 
والتجاريــة رقــم )2( لســنة 2001م مبــا ال يتعــارض وطبيعــة 

أمامهــا. املقــررة  واألوضــاع  اختصــاص احملكمــة 

مادة )27(
تتولى احملكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه 

التالي:
يقيمهــا 	-  التــي  املباشــرة  األصليــة  الدعــوى  بطريــق 

ــى أحــكام  الشــخص املتضــرر أمــام احملكمــة اســتناداً إل
القانــون. هــذا  مــن   )24( املــادة 

بإحــدى 	-  النظــر  أثنــاء  احملاكــم،  إلحــدى  تــراءى  إذا 
الدعــاوى، عــدم دســتورية نــص يف قانــون أو مرســوم أو 
الئحــة أو نظــام الزم للفصــل يف النــزاع، توقــف الدعــوى 
وحتــال األوراق بغيــر رســوم إلــى احملكمــة للفصــل يف 

الدســتورية29.    املســألة 
ــم )19( لســنة 2017م.  ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة )14( م ــت مبوجــب امل 29 - عدل

املنشــور يف الوقائــع العــدد )137( بتاريــخ 2017/10/15م.
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 إذا دفــع أحــد اخلصــوم أثنــاء النظــر بالدعــوى أمــام 	- 
إحــدى احملاكــم بعــدم دســتورية نــص يف قانون أو مرســوم 
أو الئحــة أو نظــام، ورأت تلــك احملكمــة أن الدفــع جــدي، 
تؤجــل النظــر بالدعــوى وحتــدد ملــن أثــار الدفــع ميعــاًدا 
ال يتجــاوز )60( يوًمــا لرفــع دعــوى بذلــك أمــام احملكمــة، 
فــإن لــم ترفــع الدعــوى يف امليعــاد املذكــور اعتبــر الدفــع 

كأن لــم يكــن30.
إذا كانــت احملكمــة تناقــش نزاعــاً معروضــاً عليهــا وأثنــاء 	- 

الســير يف النــزاع تبــني للمحكمــة أن هنــاك نــص غيــر 
دســتوري متصــل بالنــزاع، فلهــا مــن تلقــاء نفســها أن 
تتصــدى بــأن تفصــل يف عــدم دســتوريته بشــرط أن يكــون 
ذلــك النــص متصــاًل فعــاًل باملنازعــة املطروحــة أمامهــا 

حســب األصــول.

مادة )28(
ــة إلــى احملكمــة أو  يجــب أن يتضمــن القــرار الصــادر باإلحال
الئحــة الدعــوى املرفوعــة إليهــا وفقــاً حلكــم املــادة الســابقة. 
والنــص  بعــدم دســتوريته  التشــريعي املطعــون  النــص  بيــان 

الدســتوري املدعــى مبخالفتــه وأوجــه املخالفــة. 

ــم )32( لســنة 2022م.  ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة )14( م ــت مبوجــب امل 30- عدل
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
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مادة )29( 31
لكل ذي شأن أن يطلب من احملكمة أي من اآلتي: 

تعيــني جهــة القضــاء املختصــة بنظــر الدعــوى يف احلالــة 	- 
ــن هــذا  ــادة )24( م ــن امل ــرة )	( م ــا يف الفق املشــار إليه
النــزاع  يبــني يف الطلــب موضــوع  القانــون، ويجــب أن 
وجهــات القضــاء التــي نظرتــه ومــا اتخذتــه كل منهــا 
يف شــأنه، ويترتــب علــى تقــدمي الطلــب وقــف الدعــاوى 

ــه. ــى الفصــل في ــه حت ــة ب القائمــة املتعلق
الفصــل يف النــزاع القائــم بشــأن تنفيــذ حكمــني نهائيــني 	- 

ــة املشــار إليهــا يف الفقــرة )	( مــن  متناقضــني يف احلال
املــادة )24( مــن هــذا القانــون، ويجــب أن يرفــق بالطلــب 
صــورة مصدقــة مــن كال احلكمــني املتناقضــني، وأن يبــني 
فيــه النــزاع القائــم حــول التنفيــذ، ووجــه التناقــض بــني 
ــب  ــى طل ــاًء عل احلكمــني، ولرئيــس احملكمــة أن يأمــر بن
ذوي الشــأن بوقــف تنفيــذ احلكمــني أو أحدهمــا حتــى 

الفصــل يف النــزاع.

مادة )30(
يقــدم طلــب التفســير مــن وزيــر العــدل بنــاًء علــى طلــب 	- 

رئيــس  أو  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  أو  الدولــة  رئيــس 
املجلــس التشــريعي أو رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى أو 

31- عدلــت مبوجــب املــادة )15( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
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رئيــس احملكمــة اإلداريــة العليــا32.
النــص التشــريعي 	-  يجــب أن يبــني يف طلــب التفســير: 

ــق،  ــاره مــن خــالف يف التطبي ــا أث ــوب تفســيره، وم املطل
ومــدى أهميتــه التــي تســتدعي تفســيره حتقيقــاً لوحــدة 

تطبيقــه
مادة )31(33

ال يجوز مباشــرة اإلجراءات أمام احملكمة إال بواســطة النائب 
العــام أو أحــد مســاعديه ممثــاًل عــن مؤسســات الدولــة، ومــن 
باقــي اخلصــوم بواســطة محــاٍم ال تقــل مــدة خبرته وممارســته 
ملهنــة احملامــاة عــن عشــر ســنوات، وحتتســب للمحامــي املزاول 
ســنوات اخلدمــة يف الوظيفــة القضائيــة والنيابــة العامــة لهــذه 

الغاية.
مادة )32(34

يقيــد قلــم احملكمــة قــرارات اإلحالــة الــواردة إلــى احملكمــة 
أو  ورودهــا  يــوم  يف  إليهــا  املقدمــة  والطلبــات  والدعــاوى 
تقدميهــا يف ســجل مخصــص لذلــك، وعلــى قلــم احملكمــة 
إعــالم ذوي الشــأن بالقــرارات أو الدعــاوى أو الطلبــات خــالل 
ــون رقــم )32( لســنة 2022م.  32-  عدلــت مبوجــب املــادة )16( مــن القــرار بقان

ــخ 2022/7/24م. ــاز )27( بتاري ــدد ممت ــع الع املنشــور يف الوقائ
33- عدلــت مبوجــب املــادة )17( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 

املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
34- عدلــت مبوجــب املــادة )18( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 

املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
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ــا مــن ذلــك التاريــخ، وتعتبــر احلكومــة مــن  خمســة عشــر يومً
ذوي الشــأن يف الدعــاوى الدســتورية وطلبــات التفســير.

مادة )33(35
يعتبــر مكتــب احملامــي الــذي وقــع الئحــة الدعــوى أو الطلــب، 
ومكتــب احملامــي الــذي ينــوب عــن املطعــون ضــده يف الــرد 
مــا  لــكل منهمــا،  الطلــب محــاًل مختــاًرا  أو  الدعــوى  علــى 
ــاًرا أو وســيلة  ــم يعــني أي مــن الطرفــني لنفســه محــاًل مخت ل

إلكترونيــة إلعالمــه.
مادة )34(

أن 	-  بدعــوى  أو  إحالــة  بقــرار  إعالًمــا  تلقــى  مــن  لــكل 
يــودع قلــم احملكمــة خــالل خمســة عشــر يوًمــا مــن اليــوم 
التالــي لتاريــخ إعالمــه مذكــرة مبالحظاتــه مشــفوعة 

باملســتندات36.
للخصــم الــرد علــى ذلــك مبذكــرة ومســتندات خــالل 	- 

ــه،  ــخ تبليغ ــي لتاري ــوم التال ــا مــن الي اخلمســة عشــر يومً
فــإذا اســتعمل اخلصــم حقــه يف الــرد كان لــأول التعقيب 
مبذكــرة خــالل خمســة عشــر يوًمــا مــن اليــوم التالــي 

35- عدلــت مبوجــب املــادة )19( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.

6	-عدلــت مبوجــب املــادة )20( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
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ــه37. ــخ تبليغ لتاري
ال يجــوز لقلــم احملكمــة أن يقبــل بعــد انقضــاء املواعيــد 	- 

املبينــة يف الفقرتــني )	، 	( مــن هــذه املــادة، أوراقــاً مــن 
اخلصــوم، وعليــه أن يحــرر محضــراً يثبــت فيــه تاريــخ 

ــه38. ــا أو صفت تقــدمي هــذه األوراق، واســم مقدمه

مادة )35(
يعــرض قلــم احملكمــة ملــف الدعــوى أو الطلــب علــى 	- 

النقضــاء  تاليــة  أيــام  ثالثــة  خــالل  احملكمــة  رئيــس 
املواعيــد باملــادة الســابقة، وذلــك ليحــدد تاريــخ اجللســة 

التــي تنظــر فيهــا الدعــوى أو الطلــب39.  
ــم احملكمــة إعــالم ذوي الشــأن بتاريــخ اجللســة 	-  ــى قل عل

ــة40. ــة والتجاري ــون أصــول احملاكمــات املدني ــاً لقان طبق
يكــون ميعــاد احلضــور خمســة عشــر يومــاً علــى األقــل، 	- 

مــا لــم يأمــر رئيــس احملكمــة يف حالــة الضــرورة، وبنــاء 
ــا  ــى م ــاد إل ــر هــذا امليع ــب ذوي الشــأن بتقصي ــى طل عل
ال يقــل عــن ثالثــة أيــام، ويعلــن هــذا األمــر إليهــم مــع 

اإلخطــار بتاريــخ اجللســة.

ــون رقــم )32( لســنة 2022م.  ــادة )20( مــن القــرار بقان ــت مبوجــب امل 7	- عدل
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.

38- عدلــت مبوجــب املــادة )18( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد )137( بتاريــخ 2017/10/15م.

39- عدلــت مبوجــب املــادة )19( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد )137( بتاريــخ 2017/10/15م.

40-عدلــت مبوجــب املــادة )19( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م. 
2017/10/15م. بتاريــخ  العــدد )137(  الوقائــع  املنشــور يف 



28

مادة )36(
عليهــا  املعروضــة  والطلبــات  الدعــاوى  يف  احملكمــة  حتكــم 
تدقيقــاً بغيــر مرافعــة، فــإذا رأت ضــرورة املرافعــة الشــفوية، 
فلهــا ســماع اخلصــوم، ويف هــذه احلالــة ال يــؤذن للخصــوم أن 
ــة  ــم، وللمحكم ــر محــام معه ــة مــن غي ــام احملكم يحضــروا أم
طلــب مــا يلــزم مــن بيانــات أو أوراق ولهــا دعــوة ذوي الشــأن 
بتقــدمي  وتكليفهــم  وقائــع  مــن  تــرى  عمــا  الســتيضاحهم 
ــك مــن إجــراءات يف  ــر ذل ــة وغي ــرات تكميلي مســتندات ومذك

األجــل الــذي حتــدده.
مادة )37(

ال تســري علــى الدعــاوى والطلبــات املعروضــة علــى احملكمــة 
أصــول  قانــون  يف  املقــررة  الغيــاب  أو  احلضــور  قواعــد 

والتجاريــة. املدنيــة  احملاكمــات 
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الباب الثالث
األحكام والقرارات

مادة )38(41
ــا بالتفســير باســم الشــعب  ــة وقراراته تصــدر أحــكام احملكم

العربــي الفلســطيني. 

مادة )39(
ــة للحكــم بعــد إقفــال بــاب 	-  تقــرر احملكمــة حجــز القضي

ــة. املرافع
تفصــل احملكمــة مــن تلقــاء نفســها يف جميــع املســائل 	- 

الفرعيــة.

مادة )40(42
قابلــة  نهائيــة وغيــر  بالتفســير  أحــكام احملكمــة وقراراتهــا 

للطعــن.

41- عدلــت مبوجــب املــادة )21( مــن القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2022م. 
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.

ــون رقــم )32( لســنة 2022م.  42- عدلــت مبوجــب املــادة )22( مــن القــرار بقان
ــخ 2022/7/24م. ــاز )27( بتاري ــدد ممت ــع الع املنشــور يف الوقائ
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مادة )41(
وقراراتهــا 	-  الدســتورية  الدعــاوى  يف  احملكمــة  أحــكام 

وللكافــة. الدولــة  ســلطات  جلميــع  ملزمــة  بالتفســير 
إذا قــررت احملكمــة أن النــص موضــوع املراجعــة مشــوب 	- 

كليــاً أو جزئيــاً بعيــب عــدم الدســتورية توضــح ذلــك بقرار 
معلــل يرســم حــدود عــدم الدســتورية، والنــص الــذي 
تقــرر عــدم دســتوريته يعتبــر يف حــدود قــرار احملكمــة 

ــق. محظــور التطبي
ــي 	-  ــاً بنــص جزائ ــدم الدســتورية متعلق إذا كان احلكــم بع

تعتبــر األحــكام التــي صــدرت باإلدانــة اســتناداً إلــى ذلــك 
النــص محظــورة التطبيــق، ويقــوم رئيــس احملكمــة بتبليــغ 
النائــب العــام باحلكــم فــور النطــق بــه إلجــراء املقتضــى 

القانونــي الــالزم.

مادة )42(43
تــودع مســودة احلكــم يف ملــف الدعــوى عنــد النطــق بــه 	- 

مشــتملة علــى منطوقــه وأســبابه وموقعــة مــن الهيئــة 
احلاكمــة.

تــودع مســودة القــرار التفســيري يف ملــف الطلــب وموقعــة 	- 
مــن الهيئــة احلاكمة.

ــم )32( لســنة 2022م.  ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة )23( م ــت مبوجــب امل 43- عدل
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
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مادة )43(
املتعلقــة 	-  املنازعــات  يف  غيرهــا  دون  احملكمــة  تفصــل 

ــا  بتنفيــذ األحــكام والقــرارات الصــادرة منهــا كافــة طبًق
ــة اختصــاص احملكمــة  ــارض وطبيع ــون، مبــا ال يتع للقان

واألوضــاع املقــررة أمامهــا44.
ال يترتــب علــى رفــع املنازعــة وقــف التنفيــذ مــا لــم تأمــر 	- 

احملكمــة بذلــك حتــى الفصــل فيهــا.

مادة )44(
تســري علــى األحــكام والقــرارات الصــادرة مــن احملكمــة )فيما 
لــم يــرد فيــه نــص يف هــذا القانــون( القواعــد املقــررة يف قانــون 
أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة، مبــا ال يتعــارض وطبيعة 

تلــك األحــكام والقرارات.

ــون رقــم )32( لســنة 2022م.  44- عدلــت مبوجــب املــادة )24( مــن القــرار بقان
ــخ 2022/7/24م. ــاز )27( بتاري ــدد ممت ــع الع املنشــور يف الوقائ
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الباب الرابع
الرسوم واملصروفات

مادة )45(
يفــرض رســم ثابــت مقــداره مائــة دينــار أردنــي أو مــا 	- 

الدعــاوى  علــى  قانونــاً  املتداولــة  العملــة  مــن  يعادلهــا 
ــون، ويشــمل  ــاً لهــذا القان ــى احملكمــة وفق ــي تقــدم إل الت
الرســم املفــروض جميــع اإلجــراءات القضائيــة اخلاصــة 

بالدعــوى شــاملة إعــالن األوراق واألحــكام.
يجــب علــى املدعــي أن يــودع خزانــة احملكمــة عنــد تقــدمي 	- 

الئحــة الدعــوى كفالــة مقدارهــا مائــة دينــار أردنــي أو 
ــة  ــودع كفال ــاً، وت ــة قانون ــة املتداول ــا مــن العمل ــا يعادله م
واحــدة يف حالــة تعــدد املدعــني إذا رفعــوا دعواهــم يف 
ــة يف  الئحــة واحــدة، وتقضــي احملكمــة مبصــادرة الكفال

ــول الدعــوى أو رفضهــا. ــة احلكــم بعــدم قب حال
مــع مراعــاة أحــكام املــادة التاليــة، ال يقبــل قلــم احملكمــة 	- 

ــت هــذا  ــة مبــا يثب ــم تكــن مصحوب الئحــة الدعــوى إذا ل
اإليــداع.
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مادة )46(
يعفــى مــن الرســوم )كلــه أو بعضــه( ومــن الكفالــة )كلهــا 	- 

أو بعضهــا( مــن يثبــت عجــزه عــن الدفــع. 
يفصــل رئيــس احملكمــة يف طلبــات اإلعفــاء بعــد االطــالع 	- 

ــب، ويكــون قــراره يف  ــوال الطال ــى األوراق وســماع أق عل
ذلــك نهائيــاً.

يترتــب علــى تقــدمي طلــب اإلعفــاء قطــع امليعــاد احملــدد 	- 
لرفــع الدعــوى بعــدم الدســتورية. 

مادة )47(
تســري علــى الرســوم واملصروفــات )فيمــا لــم يــرد بــه 	- 

نــص يف هــذا القانــون( األحــكام املقــررة يف قانــون رســوم 
ــة رقــم )	( لســنة 2003م.  ــم النظامي احملاك
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الباب اخلامس
الشؤون املالية واإلدارية

الفصل األول
الشؤون املالية

مادة )48(
وفقــاً 	-  تعــد  مســتقلة  ســنوية  موازنــة  للمحكمــة  تكــون 

العامــة. املوازنــة  بهــا  تعــد  التــي  لأســس 
يتولــى رئيــس احملكمــة إعــداد مشــروع املوازنــة لتقدميــه 	- 

إلــى اجلهــة املختصــة بعــد بحثــة وإقــراره مــن اجلمعيــة 
رئيــس  ويكــون  املطلقــة،  باألغلبيــة  للمحكمــة  العامــة 
احملكمــة مســئوالً عــن جميــع املســائل املتعلقــة بتنفيــذ 
املوازنــة وفقــاً للوائــح الصــادرة مبوجــب هــذا القانــون.

تســري علــى موازنــة احملكمــة واحلســاب اخلتامــي أحكام 	- 
قانــون املوازنــة العامة.
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الفصل الثاني
الشؤون اإلدارية

مادة )49(45
يكــون للمحكمــة أمــني عــام، ورئيــس قلــم، وعــدد كاٍف مــن 	- 

املوظفــني اإلداريــني والعاملــني، ويكــون لرئيــس احملكمــة 
لإلشــراف  املختــص  الوزيــر  وصالحيــات  مســؤوليات 

علــى عملهــم. 
 يعــني أمــني عــام للمحكمــة بقــرار مــن رئيــس الدولــة 	- 

بدرجــة قضائيــة بنــاًء علــى تنســيب مــن اجلمعيــة العامــة 
للمحكمــة، ويكــون تدرجــه مــن درجــة قاضــي اســتئناف 

ــى درجــة قاضــي محكمــة عليا/محكمــة نقــض. إل
يتولــى أمــني عــام احملكمــة متابعــة الشــؤون القضائيــة 	- 

جــدول  بإعــداد  ويقــوم  احملكمــة،  أعضــاء  ومخاطبــة 
تنفيــذ  ومتابعــة  العامــة،  اجتماعــات اجلمعيــة  أعمــال 
قراراتهــا حتــت إشــراف رئيــس احملكمــة، كمــا يقــوم مبــا 
يكلفــه بــه رئيــس احملكمــة مــن أعمــال، مبــا ال يتعــارض 

ــه. ــة مهام ــع طبيع م

ــون رقــم )32( لســنة 2022م.  ــادة )25( مــن القــرار بقان ــت مبوجــب امل 45- عدل
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.



36

مادة )50(46
ينشــأ مكتــب فنــي لــدى احملكمــة برئاســة أحــد أعضائهــا 	- 

ــك عــدد  ــه يف ذل حتــت إشــراف رئيــس احملكمــة، ويعاون
الدعــم  تقــدمي  الفنــي  املكتــب  ويتولــى  املوظفــني،  مــن 
الفنــي والقانونــي للمحكمــة، ويصــدر رئيــس احملكمــة 
الئحــة داخليــة باختصاصــات املكتــب الفنــي وفقــاً لنــص 

ــون. ــادة )52( مــن هــذا القان امل
ــى األمــني 	-  ــون، تســري عل مــع مراعــاة أحــكام هــذا القان

العــام واملوظفــني العاملــني يف احملكمــة أحــكام قانــون 
اخلدمــة املدنيــة النافــذ.

ــون رقــم )32( لســنة 2022م.  ــادة )26( مــن القــرار بقان ــت مبوجــب امل 46- عدل
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
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الباب السادس
أحكام ختامية

مادة )51(
العليــا  أمــام احملكمــة  القائمــة  والطلبــات  الدعــاوى  جميــع 
ــون يف اختصــاص  ــي تدخــل مبقتضــى أحــكام هــذا القان والت
احملكمــة حتــال بحالتهــا إلــى هــذه احملكمــة فــور تشــكيلها 

وبغيــر رســوم.

مادة )52(
يصــدر رئيــس احملكمــة اللوائــح الداخليــة والقــرارات الالزمــة 
إقرارهــا مــن اجلمعيــة  بعــد  القانــون  لتنفيــذ أحــكام هــذا 

العامــة باألغلبيــة املطلقــة.

مادة )53(47
اجلريــدة  يف  بالتفســير  وقراراتهــا  احملكمــة  أحــكام  تنشــر 

الرســمية.

مادة )54(
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ــون رقــم )32( لســنة 2022م.  ــادة )27( مــن القــرار بقان ــت مبوجــب امل 47- عدل
املنشــور يف الوقائــع العــدد ممتــاز )27( بتاريــخ 2022/7/24م.
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مادة )55(
علــى اجلهــات املختصــة كافــة -  كلُّ فيمــا يخصّــه -  تنفيــذ 
أحــكام هــذا القانــون، ويعمــل بــه بعــد ثالثــني يومــاً مــن تاريــخ 

نشــره يف اجلريــدة الرســمية.
صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ :2006/2/17م

املوافق: 19/ محرم / 1427هـ 
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